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Tillatelse til utsetting av fjelledelgran - 991/10 - Orkland 

Vi viser til din søknad datert 15.06.2022/02.08. 2022.  Du søker om utplanting av fjelledelgran, abies 
lasiocarpa, på eiendommen 991/10 i Orkland kommune. 
Saken er behandlet etter “Forskrift (med veileder) om utsetting av utenlandske treslag til 
skogproduksjon”, fastsatt med hjemmel i naturmangfoldloven, med hjemmel i 
forskriftens § 7, som gir grunnlag for tillatelse til juletreproduksjon og pyntegrønt. 
 
Du søker om utsetting av 30 trær, og  videre forklart med 20-30 trær pr år. Det er ikke angitt noe 
tidsrom utover det. 
 
Om treslaget 
Fjelledelgran, abies lasiocarpa kommer fra Nord-Amerika, dvs. USA m/Alaska og Canada, 
hvor den vokser i fra 300 m.o.h. til over 3000 meter. I Norge kan fjelledelgran frø seg både i 
låglandet og høyereliggende strøk, og den setter her i landet frø fra 30 – 40 års alder. 
Fjelledelgran kan spre seg i naturen, men Artsdatabanken kategoriserer fjelledelgran til 
gruppen «Lav Risiko». 
 
Beskrivelse av utsettingsområdet og omgivelser 
Området ligger på dyrka jord i lia ovenfor et elveleie, og er omgitt av skog og noe myrlandskap, samt 
mer dyrkajord lenger nede langs elveleiet. (vurdert fra kart og flybilder). Det er ikke registrerte 
naturtypeområder i nærområder, og det er heller ikke kjent om det er foretatt registreringer mht. 
dette. 
 
Vurdering av søknaden i forhold til naturmangfoldlovens prinsipper 
Naturmangfoldloven har en del prinsipper som søknader (alle slags søknader som angår 
natur) skal vurderes etter. 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8). 
Kunnskapsgrunnlaget, som basis for avgjørelsen er godt nok for det aktuelle området, og i 
forhold til arten fjelledelgran. 
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Fjelledelgran, abies lasiocarpa kommer fra Nord-Amerika, dvs. USA m/Alaska og Canada,
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Fjelledelgran kan spre seg i naturen, men Artsdatabanken kategoriserer fjelledelgran til
gruppen «Lav Risiko».

Beskrivelse av utsettingsområdet og omgivelser
Området ligger på dyrka jord i lia ovenfor et elveleie, og er omgitt av skog og noe myrlandskap, samt
mer dyrkajord lenger nede langs elveleiet. (vurdert fra kart og flybilder). Det er ikke registrerte
naturtypeområder i nærområder, og det er heller ikke kjent om det er foretatt registreringer mht.
dette.

Vurdering av søknaden i forhold til naturmangfoldlovens prinsipper
Naturmangfoldloven har en del prinsipper som søknader (alle slags søknader som angår
natur) skal vurderes etter.

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8).
Kunnskapsgrunnlaget, som basis for avgjørelsen er godt nok for det aktuelle området, og i
forhold til arten fjelledelgran.
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Føre-var-prinsippet (§9). 
Ut fra “føre-var-prinsippet” er det viktig å sikre seg at plantefeltet ikke kommer ut av kontroll, 
f.eks at trærne ikke kommer i alder for frøsetting og spredning. Derfor er det satt vilkår for 
tillatelsen. 
 
Samlet belastning (§10). 
Påvirkning av naturen skal vurderes ut fra den samlede belastning økosystemet er- eller vil 
bli utsatt for. Her vurderer vi at tiltaket ikke medfører vesentlige farer mot naturmiljøet. 
 
Kostnader dekkes av tiltakshaver (§ 11). 
Dette betyr at kostnader som følger av vilkårene skal dekkes av tiltakshaver, dvs her 
kostnader med å ta ut gamle trær, trær som likevel måtte ha spredt seg, kostnader ved å ha 
egenkontroll med arealet. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og drift (§12) 
Dette betyr generelt at drifts metoder og teknikker skal i utgangspunktet ta mest mulig 
hensyn til naturmiljøet. 
Vi har ikke spesielle merknader angående dette i denne saken. 
 
Vurdering og oppsummering 
Området ligger på  dyrkajord, uten umiddelbar nærhet til registrerte naturtyper. 
 
Fjelledelgran er vurdert å ha lav risiko, men kan spre seg i naturen. Med den beskrevne 
driftsformen (juletrær) og de pålagte vilkår, med avvirkning før trærne når frømoden alder, så vil 
tiltaket sannsynligvis gi liten eller ingen negativ virkning på naturmangfoldet.  
 
Andre forhold – jordloven. 
Denne vurdering og vedtak  er etter naturmangfoldloven. Arealet er registrert som fulldyrka jord. 
Det betyr at omdisponering fra dyrkajord til treproduksjon også må avklares med/godkjennes av 
landbruksmyndighetene i kommunen, i forhold til jordbruksloven. Du må selv ta opp  dette med 
kommunen. 
 
Vedtak: Tillatelse med vilkår 
Statsforvalteren gir med hjemmel i “Forskrift om utsetting av utenlandske treslag”, § 5, 
tillatelse til utsetting av inntil ca. 30 stk . fjelledelgran, abies lasiocarpa .  Tillatelsen gjelder i 
de omsøkt felt, jf. vedlagt kart. Ut fra at du angir flerårige plantingen, så gjelder tillatelsen i 2022 – 
2026, dvs. 5 år.  
 
Vilkår. 
Tillatelsen er gitt med følgende vilkår, jf. §§ 7, 8, 9 10 i forskriften. 

• Alle trær i plantefeltene skal hogges seinest 15 år etter utplanting, og uansett før de 
              setter spiringsdyktige frø. 

• Det skal føres kontroll med eventuell spredning, og trær som eventuelt sprer seg 
              utenfor feltet skal fjernes. Det er ditt ansvar å følge opp dette. 

•  Ved overdragelse av eiendom, så skal ny eier orienteres om tillatelse og vilkår knyttet 
               til arealet. 

• Du skal ha en oversikt (internkontroll) over virksomheten (feltene, utplantinger, arter, 
              alder, evt. spredninger), og at eventuelle ansatte er kjent med vilkårene. 
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• Tillatelse med vilkår skal oppbevares, og du skal kunne dokumentere at vilkår er 
              oppfylt. 
 
Andre treslag og andre areal. Flerårige søknader. 
Denne tillatelsen gjelder det konkrete arealet og den nevnte arten. Eventuelle andre 
utenlandske treslag og andre areal krever ny søknad.  
 
Klageadgang 
Dette er et forvaltningsvedtak og kan etter forvaltningsloven påklages. Klageinstans er 
Miljødirektoratet, og eventuell klage bør begrunnes og sendes Statsforvalteren i Trøndelag, innen 3 
uker fra mottakelsen av dette brevet 
 
Kopi 
Saken oversendes rutinemessig i kopi til kommunen, som er myndighet innenfor skogbruks- og 
landbrukslovgivningen. Vedtaket  m/ treslag og vilkår legges inn i det nasjonale 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
Seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 

  
 
Eldar Ryan 
Senioringeniør 
Klima- og miljøavdelingen 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
 

 Areal flate – jf. tillatelse 
 
 
Kopi: Orkland kommune 
Postboks 83, 7301 Orkanger 
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• Tillatelse med vilkår skal oppbevares, og du skal kunne dokumentere at vilkår er
oppfylt.

Andre treslag og andre areal. Flerårige søknader.
Denne tillatelsen gjelder det konkrete arealet og den nevnte arten. Eventuelle andre
utenlandske treslag og andre areal krever ny søknad.

Klageadgang
Dette er et forvaltningsvedtak og kan etter forvaltningsloven påklages. Klageinstans er
Miljødirektoratet, og eventuell klage bør begrunnes og sendes Statsforvalteren i Trøndelag, innen 3
uker fra mottakelsen av dette brevet

Kopi
Saken oversendes rutinemessig i kopi til kommunen, som er myndighet innenfor skogbruks- og
landbrukslovgivningen. Vedtaket m/ treslag og vilkår legges inn i det nasjonale
Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen

Gry Tveten Aune (e.f.)
Seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Eldar Ryan
Senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

A Areal flate - jf tillatelse
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